REGULAMIN AKCJI "Nowy Rok Twoich Emocji"
z dnia 21.12.2018 roku
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji "Nowy Rok Twoich Emocji
"
(zwanej dalej „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest Star-Typ Sport Zakłady Wzajemne Spółka z o.o. z siedzibą
w Katowicach, ul. Porcelanowa 8, kod pocztowy: 40-246, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080269, dla której akta rejestrowe
prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru
Sądowego, kapitał zakładowy 2.496.000 zł, NIP: 6422187001, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Akcja odbywa się w na stronie internetowej Organizatora www.sts.pl, w tym w jej wersji mobilnej
oraz w aplikacji mobilnej należącej do Organizatora, na zasadach opisanych w niniejszym
regulaminie (dalej „Regulamin”) oraz podlega zasadom określonym w Regulaminie Zakładów
Bukmacherskich obowiązującym na www.sts.pl (zwanymi dalej łącznie „Regulaminem Gry”).
4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie, Regulaminie
Gry
oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji
dostępne
w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Akcja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10) ustawy o grach hazardowych z
dnia
19 listopada 2009r. (Dz.U.2018.165 z późn. zm.)
6. Treść Regulaminu oraz Regulaminu Gry jest na stronie www.sts.pl.
7. Akcja rozpoczyna się dnia 28.12.2018r. o godzinie 01:00 i trwa do dnia 01.01.2019r. do godziny
23:59.
§2
Zasady udziału w Akcji
1. W Akcji może wziąć udział jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która
zostanie klientem Organizatora poprzez założenie w terminie od 28.12.2018 r. godz. 01:00 do
01.01.2019 r. godz. 23.59 internetowego konta do zawierania zakładów wzajemnych założonego
zgodnie z Regulaminem Gry (dalej „Konto STS”), (zwana w treści Regulaminu: „Uczestnikiem”) i
dokona zawarcia zakładu zgodnie
z warunkami opisanymi w punktach poniżej, który zostanie rozliczony jako przegrany najpóźniej
do 03.01.2019 r. godz. 23.59.
2. Udział w Akcji jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu, zobowiązaniem
Uczestnika
do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które
uprawniają go do udziału w Akcji.
3. Uczestnik w trakcie trwania Akcji ma za zadanie założyć internetowe konto w STS i dokonać
zawarcia pierwszego zakładu z wykorzystaniem środków z konta depozytowego lub z konta
bonusowego
z zastrzeżeniem, że musi to być kupon SOLO lub AKO.
4. Po spełnieniu warunków wskazanych w §2 pkt. 1 Uczestnik otrzyma od Organizatora zwrot w
wysokości kwoty będącej podstawą zawarcia zakładu (rozumianej jako wysokość stawki zakładu
po odjęciu należnego podatku), jednakże nie więcej niż 200 zł tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego
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pierwszy kupon zostanie rozliczony jako przegrany. Zwrot nastąpi na konto depozytowe lub jako
bonus, w zależności z którego konta dokonano zawarcia zakładu, tj. jeżeli zakład został zawarty z
konta depozytowego zwrot zostanie dokonany na konto depozytowe, jeżeli zakład został zawarty z
konta bonusowego zwrot zostanie dokonany na konto bonusowe.
Uczestnik otrzyma zwrot w wysokości stawki zakładu objętego bonusem. W przypadku kuponu za
100 PLN, stawka kuponu równa się kwocie wkładu pomniejszonej o podatek od gier, a więc 88
PLN. Wypłacany zwrot będzie zaokrąglany do pierwszego miejsca po przecinku, po odjęciu
należnego podatku, np. zwrot 88,38 zł będzie zaokrąglany do 88,40 zł.
Uczestnicy, którzy jako pierwszy kupon zawarli zakład MAXIKOMBI lub BEZPIECZNY lub
rozliczony w całości lub w części jako zwrot, nie biorą udział w Akcji.
W Akcji biorą udział zarówno zakłady przedmeczowe jak i zakłady na żywo.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jeden zwrot w ramach Akcji.
Klientowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do bonusu na osobę trzecią ani żądania
do otrzymania równowartości bonusu w gotówce.
Zwrot nastąpi do 24 godzin od momentu uzyskania uprawnienia do jego otrzymania zgodnie z
powyższymi zasadami.

§3
Odpowiedzialność
Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za:
a) podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych,
danych kontaktowych oraz innych informacji;
b) szkody wyrządzone przez Uczestnika spowodowane przez udział w Akcji niezgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator.
3. Organizator w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji oraz udokumentowania Akcji przetwarza
dane osobowe Uczestnika, podane przez niego w formularzu rejestracyjnym do zakładania konta
STS, zgodnie
z Polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej organizatora.
§5
Reklamacje
1.
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Ewentualne reklamacje związane z przebiegiem Akcji zgłaszać należy drogą elektroniczną na
adres e-mail: kontakt@sts.pl lub pisemną na adres siedziby Organizatora.
Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy (opcjonalnie), numer
kuponu, uzasadnienie reklamacji oraz login konta STS.
Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane przez komisję powołaną z 3 przedstawicieli
Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Odpowiedź
na reklamację zostanie odesłana na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana.

§6
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 28 grudnia 2018 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Organizator
uprzednio poinformuje Uczestników o treści planowanych zmian przez umieszczenie przez
Organizatora w Punktach STS oraz na stronie www.sts.pl informacji o planowanej zmianie
Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw
nabytych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji.
3. Organizator ma prawo do zakończenia Akcji przed upływem terminu wskazanego w niniejszym
Regulaminie.
4. Z uwagi na zakończenie Akcji przed upływem terminu wskazanego w niniejszym Regulaminie,
Uczestnik nie będzie miał wobec Organizatora żadnych roszczeń.
5. W przypadku, gdy Uczestnik wskutek naruszenia Regulaminu wyrządzi Organizatorowi szkodę,
zobowiązany będzie do jej pokrycia. W przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia
Regulaminu przez Uczestnika, zostało mu przyznane świadczenie, którego nie otrzymałby, gdyby
nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu równowartości
przyznanego świadczenia.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji na dowolnym jej etapie
w następujących przypadkach:
a) powzięcia przez Organizatora podejrzenia o posłużeniu się przez Uczestnika na potrzeby
uzyskania bonusu nienależącymi do niego danymi osobowymi;
b) powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia o posłużeniu się przez Klienta
w procesie rejestracji konta STS nienależącym do niego dokumentem tożsamości;
c) wykorzystania bonusu do zawarcia serii zakładów przez Uczestnika lub grupę Uczestników,
które z powodu tego bonusu lub jakiejkolwiek innej oferty promocyjnej zagwarantują
Uczestnikowi
lub uczestnikom zysk niezależnie od wyniku, indywidualnie czy też w grupie;
d) naruszenia przez Uczestnika zasad niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Gry, lub też
przepisów obowiązującego prawa;
e) podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Akcji, np. w przypadku, gdy Uczestnik
podjął działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania
danych.

